
Ředitelka Základní školy Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou 

 

vyhlašuje 

 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022, 

 

který se bude konat v souladu s platnými právními předpisy a s protiepidemickými 

opatřeními ve dnech 

 

12. 4. – 23. 4. 2021. 

 

Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné 

školní docházky z roku 2020. 

 

 

Přijímací řízení ZŠ Pohoří pro rok 2021 – 2022: 

 

1. Pro školní rok 2021-2022 bude do 1. r. přijato maximálně 27 žáků, to je maximální 

počet do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (55 žáků). 

 

2. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 

spádové školy, tj. v obci Pohoří. 

 

3. Ostatní děti z nespádových obvodů budou přijímány podle kritérií: 

a) sourozenec ve škole v době zápisu 

b) losování 

 

Průběh zápisu 

 

Vzhledem k současné situaci se i letošní zápis k povinné školní docházce uskuteční 

v distanční podobě, tedy bez osobní přítomnosti.  

 

Pokud máte zájem, můžeme se s dítětem setkat v rámci motivační části zápisu 

prostřednictvím on-line nástroje MS Teams (rozhovor s dítětem zaměřený na jeho 

výslovnost, slovní zásobu, matematické představy, rozlišování geometrických tvarů, barev). 

K této možnosti se vyjádřete v Žádosti o přijetí, další domluvíme individuálně. 

 

Zákonný zástupce dítěte může podat 

 a) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

 b) Žádost o povolení odkladu povinné školní docházky 

 

Potřebné informace a podklady k oběma možnostem naleznete v přiložených souborech na 

webových stránkách školy. 

  



 

Způsob podání žádosti 

 

datovou schránkou: vyplněné podklady a foto (scan) rodného listu dítěte poslat do 

datové schránky školy 

 
ab7mq98 

 

e-mailem s elektronickým podpisem: vyplněné podklady a foto (scan) rodného listu dítěte 

poslat e-mailem 

 

   zspohori@seznam.cz 

 

Tuto možnost lze použít pouze tehdy, máte-li platný elektronický podpis, prostý e-mail není 

pro tuto formu dostačující; pokud byste použili obyčejný e-mail, je potřeba žádost do 5 dní 

doplnit o Váš podpis, museli bychom se tedy k podpisu sejít. 

 

poštou: vyplněné podklady a kopii rodného listu dítěte poslat poštou na adresu školy 

  ZŠ Pohoří 96, 518 01 Dobruška 

 

 

předání přes poštovní schránku na škole: vyplněné podklady a kopii rodného listu dítěte 

vložit v obálce nebo deskách do poštovní schránky na budově školy 

 

 

Prosím, nezapomeňte ve svých žádostech uvést Vaši e-mailovou adresu k další 

komunikaci se školou. 

 

 

 

     

Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka školy 

mailto:zspohori@seznam.cz

